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Mandag den 14. juni kunne vi kaste
mundbind og restriktioner i ”havnen” næsten. Tidligere på foråret fik vi med hiv
og sving afholdt standerhejsning med
max 10 personer.
Billedet her er dog senere fra Mellerup
Cup, som blev afholdt den 29-30. maj i
dejligt solskin.

Foto: Anne Klint Bergh’s mobil - fotograf ukendt ..

Endelig ...
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Danmark åbner SKS klubliv
Mandag den 14. juni kunne vi kaste mundbind og
restriktioner i ”havnen” - næsten. Endelig må man
mødes indendøre og vi kan afholde generalforsamling
og træning uden de svære restriktioner.
SKS’s medlemmer skal have ros for at de har afholdt
mange aktiviteter for ungdom, sejlerskole, kapsejlads
samt sport indenfor de tilladte rammer.
Sejlklubbernes restaurant er pt. udfordret med at finde
personale, og SKS beder alle gæster om at udvise
tålmodighed. Situationen skyldes tilsyneladende at
mange ungarbejdere er ansat som Corona assistance.
Indtil videre er mandag derfor lukket.

Klubmenu for medlemmer
Sejlklubbernes nye restaurant tilbyder alle medlemmer
dagens ret til 120,- og en øl/vand til en 20,-. vin: 65,Fremvis et gyldigt medlemskort som kan fås på kontoret hos Flemming eller download vores app som hedder
”klubmodul” - som kan vise dit gyldige medlemsskab.
Sejlsportsliga: SKS bliver i 1. division i 2021
Skovshoved Team Sejlsportsliga sejlede 1.div Aalborg
5-6 juni. Nye hold der ønsker at sejle Sejlsportsliga kan
kontakte Jan Peter Andersen. Se mere her:
https://www.facebook.com/groups/skovshoved.sejlklub

SIF Skovser Cup blev afholdt den 5. juni.
Flot sejlervejr - flotte præmier, til de mange deltagere,
stod og skinnede, mens alle var på vandet. Resultatet
kan læses på https://www.manage2sail.com
Sejlerskolen savner instruktører
Der er mange elever på venteliste til Sejlerskolen!
Derfor opfordrer sejlerskolen til alle der har tid og lyst
- samt naturligvis flere års sejlererfaring - til at hjælpe
klubben som instruktør. Anders Buus og Søren Moesgård er nye instruktører.
Generalforsamling
Dørene åbner torsdag den 1. Juli klokken 18:00 til
frivillig fællesspisning i Sejlklubbernes nye restaurant.
Dagsorden udsendes iflg. vedtægterne.
PS: Nyheder her og nu!
Har du en nyhed eller et godt billede som kan interessere dine sejlervenner og SKS medlemmerne, så benyt
vores Facebook gruppe - læg din historie her.

Raflerne hygger hver onsdag og fredag i Sejlklubbens
Restaurant og traditionerne holdes i hævd - også i
dårligt vejr ;-) Skål!

Opslag på hjemmesiden
Hjemmesiden bliver ofte opfordret til at gengive
begivenheder - men vi opfordrer medlemmer til at
lægge billederne på facebook gruppen da det er den
hurtigste og nemmeste måde at dele oplevelserne.
Facebook kan diskuteres meget om det er godt - men
indtil videre dog mediet hvor mange kan dele billeder.
På hjemmesiden er stedet for viden om kommende
aktiviteter, tilmeldinger og fakta. Naturligvis er der
plads til opslag - senest om klubmenu og generalforsamling. Søforklaringerne her samler op på begivenhederne og gengiver gerne billeder og historier fra
medlemmer. Send til SKS: soren@moesgard.dk
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Fotos: Claus Berthelsen
Søndagen savnede vind om formiddagen men efter
middag kom den dejligste søbrise.

Alle solede sig i Mellerup Cup
Flere deltagere kom langvejs fra og polerede bådene
under vandlinien dagene op til weekenden! Mellerup
CUP 2021 blev traditionen tro afholdt i maj, hvor det
sidste år blev aflyst pga. Corona. Jørgen Mellerup har har
indstiftet en vandrepokal efter at SKS nu i mange år har
afholdt denne sejlads for Knarr klassen.
1. Plads: OD 68
Peter Bøttcher (KDY)
Lau Wogelius
Anton Wester
2. Plads: OD 113
Morten Reinhold (Hellerup)
Stig Munchaus
Jacob Reinhold
3. Plads: OD 90
Lars Gottfredsen (Rungsted Sejlklub)
Anders Fisker
Erik Heilmann
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Fotos: Claus Berthelsen

Fotos: Thomas Beck
Søndagen savnede vind om formiddagen men
ellers middag kom den dejligste søbrise.

Optimister på rette kurs
Efter 4 dage og 13 sejladser i Sønderborg er
udtagelsen til VM/EM afgjort. Et helt igennem
fantastisk resultat er opnået for SKS Ungdom.
Udtaget til VM:
Frederik Dam Hastrup, Bedste Dreng og nr 1over all.
Liva Vinding Beck - Bedste pige og nr 3 over all.
Udtaget til EM:
Laura Smitt og Bertram Olsen U 12.
Silas Stahl 3 plads.

Øvrige på holdet der sejlede:
Anton Karlsson, Carl Mathiasen, Sofie Lebeck, Ellen
Smitt, Sofie Nøddekær, Laura Amlie Haar og Fætter
kæmpede også med om pladserne men desværre gik
det ikke deres vej denne gang.
Resultaterne er en kulmination af et fantastisk
kammeratskab på kryds og tværs af alder og køn.
Tak til bestyrelse/klub/ungdomsformand der altid
støtter op omkring ungdomsafdelingen. Tak til forældre der hele vejen igennem har bakket op omkring
projektet.
Sidst men ikke mindst, vores træner Gustav Skydsgaard som vi er så taknemmelig for
SKS Ungdom - (Tekst og foto fra Facebook)
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Fotos: Claus Berthelsen

Foto: Annegrethe Jørgensen
Søndagen savnede vind om formiddagen men
ellers middag kom den dejligste søbrise.

Coronasejlads - i frisk vind
Lørdag den 12. juni var der flot fremmøde i Sejlerskolen som havde inviteret elever og instruktører på
vandet til deltagelse i den fælles ”Øresund sammen hver for sig” - Sejlads.
Vinden var ret frisk fra NV og det afholdt nok en del i
at deltage. Men Sejlerskolen deltog og krydsede
tilbage og alle fik en dejlig dag i klubbens både.
Bagefter var der en moleøl og grillpølser i Sejlerhuset.
Det var ikke kun Sejlerskolen - men alle i SKS der
kunne deltage. Ja, alle sejlklubber i Øresund deltog.
Også Ole Hans Albrecht sejlede fra SKS sin Knarr,
OD 91, ind omkring ”kongebøjen” i den friske vind.
Måske bliver sejladsen en tilbagevendende
begivenhed for sejlklubberne i Øresund?

